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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Recorda que, tal como consagrado nos artigos 20.º e 227.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), bem como no artigo 44.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, o direito de apresentar petições ao Parlamento 

Europeu é um dos pilares da cidadania europeia, e que, de acordo com sondagens 

recentes, este direito ocupa o segundo lugar em termos da importância atribuída pelos 

cidadãos; sublinha a importância de que se revestem as petições enquanto meio que faz os 

cidadãos e residentes na UE sentir-se implicados nas atividades da União, permitindo-lhes 

exprimir as suas preocupações relativamente a casos de violação ou má aplicação do 

Direito da UE ou a eventuais lacunas que este possa apresentar e, ao mesmo tempo, 

chamar a atenção para essas deficiências, na expectativa de ser encontrada uma solução 

rápida e eficaz para os problemas levantados; partilha a opinião da Comissão de que os 

esforços envidados para garantir a aplicação efetiva do Direito da UE devem ser 

reconhecidos como sendo tão importantes como os trabalhos dedicados à elaboração de 

nova legislação; insta, neste contexto, a Comissão a melhorar a forma como trata as 

petições que lhe são dirigidas, fornecendo respostas atempadas e aprofundadas; 

 

2. Chama a atenção para o estudo encomendado pela Comissão das Petições ao 

Departamento Temático C, intitulado «Acompanhamento da aplicação do Direito da UE:  

ferramentas e desafios»1, e congratula-se com as recomendações concretas de medidas a 

tomar aí incluídas e dirigidas ao Parlamento; chama a atenção para o estudo encomendado 

ao Departamento Temático C, intitulado «Acesso à Justiça Eficaz»2, recentemente 

publicado na sequência das sucessivas denúncias relativas ao tratamento dado a diversas 

petições; apoia a proposta da Comissão de promover a formação judiciária em Direito da 

UE nos diferentes Estados-Membros, a fim de assegurar a coerência das decisões e, por 

conseguinte, a aplicação equitativa dos direitos em toda a União; 

 

3. Observa que os peticionários denunciam com frequência violações do Direito da UE e 

assinala que, em 2016, muitas petições se referem aos domínios do mercado interno, da 

justiça, dos direitos fundamentais e do ambiente; 

 

4. Realça que a correta aplicação do Direito da UE é essencial para a consecução dos 

objetivos da política da UE estabelecidos pelos Tratados e pelo direito derivado, tal como 

o Estado de direito, tal como consagrado no artigo 2.º do Tratado da União Europeia 

(TUE); salienta que uma falta de controlo da aplicação do Direito da UE não só 

compromete a eficiência do mercado interno, tendo repercussões às quais estão associados 

custos, tais como danos irreversíveis para o ambiente, como também tem um impacto 

direto nos direitos individuais, afetando, por conseguinte, a credibilidade e a imagem da 

União; sublinha, a este respeito, que a aplicação e execução assentam na repartição dos 

poderes atribuídos pelos Tratados, e que os Estados-Membros e a Comissão partilham a 

responsabilidade de aplicar e executar o Direito europeu, sendo a Comissão quem, em 

última instância, desempenha a função de guardiã dos Tratados; salienta, ao mesmo 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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tempo, que todas as instituições da UE partilham a responsabilidade de garantir a 

aplicação e execução do Direito da UE, tal como previsto pelo Acordo Interinstitucional 

de 2016 «Legislar Melhor»; 

 

5. Congratula-se com o facto de o relatório da Comissão de 2016 ser mais transparente e 

fornecer um maior número de dados estatísticos, em comparação com os relatórios 

anteriores; lamenta, no entanto, que o relatório não forneça informações precisas sobre o 

número de petições que deram origem à abertura de procedimentos «EU Pilot» ou de 

processos por infração, e solicita à Comissão que preste informações precisamente sobre 

este assunto; lamenta que nem o Parlamento nem os peticionários estejam envolvidos 

nestes procedimentos; reitera o seu apelo à Comissão para que partilhe com o Parlamento 

informações sobre todos os procedimentos «EU Pilot», bem como sobre todos os 

processos por infração que tenham sido iniciados, a fim de aumentar a transparência, 

reduzir o período de tempo necessário para a resolução de litígios por intermédio da 

Comissão das Petições, aumentar a confiança dos cidadãos no projeto europeu e, em 

última instância, reforçar a legitimidade do procedimento «EU Pilot», em especial no que 

se refere aos processos por infração; convida a Comissão a comunicar sistematicamente as 

decisões tomadas, bem como as diferentes medidas adotadas pelo Colégio de Comissários, 

e ainda a publicar as ordens de trabalho e os principais resultados das reuniões «pacote»; 

toma conhecimento do acórdão do Tribunal de Justiça, de maio de 2017, sobre os 

processos apensos C-39/05 P e C-562/14 P, que estabelece que os documentos trocados no 

âmbito de um processo «EU Pilot» não devem ser divulgados ao público caso exista um 

risco de essa divulgação afetar o caráter do processo por incumprimento, alterar a sua 

tramitação ou comprometer os objetivos prosseguidos pelo referido processo; exorta a 

Comissão a divulgar os documentos trocados com os Estados-Membros logo que este 

risco deixe de existir, ou seja, após o encerramento dos procedimentos «EU Pilot»; apoia, 

neste contexto, a proposta da Provedora de Justiça Europeia relativa à transparência e ao 

estabelecimento de prazos adequados para os processos por infração «EU Pilot»; sublinha 

a importância de manter informados todos os interessados e de tornar os processos «EU 

Pilot» mais transparentes; lamenta a falta de empenho da Comissão em dar resposta às 

preocupações levantadas por deputados europeus relativamente aos processos «EU Pilot», 

e solicita à Comissão que preste informações à Comissão das Petições sobre todo e 

qualquer progresso significativo realizado no âmbito dos inquéritos, bem como sobre os 

diálogos em curso com os Estados-Membros que digam respeito a petições em aberto; 

reitera o seu apelo à Comissão para que inclua no seu relatório anual a taxa de aplicação 

dos regulamentos e das diretivas da UE; 

 

6. Considera que, uma vez que – em conformidade com o Acordo Interinstitucional e as 

funções de controlo político que exerce sobre a Comissão que lhe são conferidas pelo 

artigo 14.º do TUE – o Parlamento partilha a responsabilidade de assegurar a execução e 

aplicação do Direito da UE, deve ser automaticamente notificado sempre que seja aberto 

um procedimento «EU Pilot» ou que seja dado início a processo por infração, devendo 

ser-lhe concedido o devido acesso aos documentos relacionados com estes dois tipos de 

procedimento, em especial sempre que tenham por base uma petição, respeitando, 

simultaneamente, as disposições que garantem a confidencialidade necessária ao bom 

tratamento dos casos; 

 

7. Recorda que a União Europeia assenta no Estado de direito e que a aplicação e o 

cumprimento do Direito da UE se situam no âmago deste princípio; insta, por conseguinte, 
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a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas mais decididas contra os atrasos 

na transposição, a fim de garantir uma transposição correta e atempada das diretivas e o 

pleno cumprimento do Direito da UE; compromete-se, neste contexto, a fomentar uma 

cooperação estreita e a reforçar as relações com os parlamentos nacionais no âmbito do 

processo legislativo, nomeadamente assistindo na adoção de legislação destinada a 

transpor corretamente o Direito da UE; sublinha, além disso, que a realização de missões 

de informação aos Estados-Membros com base nas petições apresentadas destinadas a 

melhorar os inquéritos relativos às alegações dos peticionários se revestem de importância 

enquanto instrumento essencial para a recolha, pelo Parlamento, de dados que permitam 

estabelecer se o Direito da União é respeitado na íntegra numa situação concreta, mas 

também como um meio privilegiado de chegar mais perto dos cidadãos e de demonstrar 

que as suas preocupações são levadas a sério; insta, por conseguinte, a Comissão a ter em 

devida consideração os relatórios relativos a missões de informação apresentados pelo 

Parlamento, bem como as resoluções adotadas na sequência da apresentação de petições; 

salienta que é necessário prever medidas de acompanhamento para resolver os casos 

específicos de lacunas na aplicação e na execução do Direito da UE nos Estados-Membros 

que aí são referidos; 

 

8. Propõe uma maior presença dos representantes dos Estados-Membros nos debates 

relativos às petições realizados pela Comissão das Petições; 

 

9. Congratula-se com a estratégia revista da Comissão em matéria de acompanhamento da 

aplicação do Direito da UE, tal como apresentada no relatório, uma vez que esta política é 

delineada na Comunicação de 2016 «Melhores resultados através de uma melhor 

aplicação» e toma nota do seu teor; manifesta preocupação quanto à intenção da Comissão 

de encaminhar os peticionários no sentido de procurarem obter ressarcimento a nível 

nacional, sempre que a queixa apresentada não diga respeito a questões de princípio mais 

vastas, nem suscite questões de natureza sistémica, e sempre que a referida queixa possa 

ser resolvida de forma satisfatória através do recurso a outros mecanismos existentes a 

nível nacional ou a nível da União; manifesta-se preocupado com o facto de esta 

argumentação destinada a justificar a política de controlo da aplicação seguida pela 

Comissão ser suscetível de desiludir todos aqueles cidadãos que, para verem protegidos os 

seus direitos, se dirigem à União e, em particular, à Comissão, enquanto guardiã dos 

Tratados, nos termos do artigo 17.º do TUE; solicita à Comissão que esclareça melhor as 

prioridades que estabeleceu para esta política, bem como o que entende por «questões de 

princípio mais amplas»;  apela a que a supramencionada política de controlo da aplicação 

seja reapreciada, de molde a garantir que esta não compromete de modo algum o 

tratamento de determinados casos para os quais uma resolução eficaz pode ser mais 

facilmente atingida a nível da UE; regista a intenção da Comissão de só dar início a um 

procedimento «EU Pilot» nos casos em que este possa revelar-se útil e de recorrer aos 

processos por infração, sem se basear nos procedimentos «EU Pilot», a fim de acelerar as 

investigações relacionadas com violações do Direito da UE; receia, contudo, que desta 

abordagem resulte a ineficácia da investigação das queixas apresentadas através de 

petições nos casos em que a ação a nível da UE é suscetível de ser mais adequada, 

atendendo às circunstâncias nacionais específicas ou aos interesses em causa; chama a 

atenção para a tendência decrescente clara que se observa relativamente ao número de 

processos «EU Pilot» iniciados no mesmo ano; 

 

10. Assinala a persistência e o deterioração da situação em matéria de atrasos na transposição 
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de diretivas, tendo, em 2016, sido iniciados 847 novos processos por infração –

representando um aumento anual de mais de 60 % – em razão de uma transposição tardia,  

pelo que, no final de 2016, se encontravam pendentes 868 processos por transposição 

tardia; manifesta-se preocupado no que diz respeito ao cumprimento dos acórdãos do 

TJUE; observa que ainda estão em aberto 95 processos por infração, não obstante o facto 

de o TJUE ter estabelecido a existência de um incumprimento por parte dos 

Estados-Membros, e salienta que apenas três destes casos foram remetidos pela Comissão 

para o TJUE com base no artigo 260.º do TFUE; lamenta profundamente o número pouco 

significativo de casos remetidos pela Comissão para o TJUE com base no artigo 260.º; 

solicita que o procedimento estabelecido pelo artigo 260.º, n.º 3, seja aplicado na íntegra e 

de forma rigorosa aos casos de não comunicação, a fim de assegurar a aplicação de um 

mecanismo de recurso célere e eficaz; considera que é da máxima importância assegurar a 

execução cabal e atempada das decisões do TJUE, recorrendo, nomeadamente, ao artigo 

279.º TFUE, se for caso disso; insta a Comissão a prestar regularmente informações sobre 

os progressos realizados pelos Estados-Membros no cumprimento dos acórdãos do TJUE; 

 

11. Regista o número crescente de queixas apresentadas à Comissão (3 783) e a instauração 

de 986 novos processos por infração em 2016, bem como o facto de 1 657 processos por 

infração estarem pendentes; lamenta a tendência preocupante que se regista atualmente no 

que diz respeito ao desempenho dos Estados-Membros em matéria de transposição, bem 

como o número crescente de situações caracterizadas por uma aplicação incorreta do 

Direito da UE ou pela sua não aplicação, que apontam para o facto de a aplicação correta 

e atempada do Direito da UE continuar a constituir um desafio; lamenta que não tenham 

sido disponibilizadas ao público informações sobre a forma como foram tratadas as 3 783 

queixas recebidas pela Comissão em 2016, nem sobre a duração das diferentes fases dos 

processos por infração, em diferentes Estados-Membros e em diferentes domínios de 

intervenção; apela a uma maior transparência na execução da política de controlo da 

aplicação; incentiva a Comissão a seguir uma abordagem mais ativa quando se trata de 

recolher informações e de ir ao encontro das preocupações dos cidadãos; 

 

12. Observa que o número de queixas recebidas pela Comissão atingiu um nível sem 

precedentes em 2016, ultrapassando o valor de 2014, após uma queda assinalável em 

2015; lamenta o acentuado aumento de processos por infração em virtude da transposição 

tardia pelos Estados-Membros (mais de 50 %); realça o facto de o ambiente continuar a 

constituir um dos principais domínios políticos em que se registam processos por infração 

pendentes, contando-se entre os principais assuntos levantados a qualidade da água, a 

gestão de resíduos, a qualidade do ar e a biodiversidade;  

 

13. Chama a atenção para o nível insatisfatório de aplicação do Direito da UE pelos 

Estados-Membros, como se pode verificar pelo elevado número de queixas enviadas à 

Comissão e pelo afluxo considerável de petições dirigidas ao Parlamento Europeu; saúda 

a intenção da Comissão, expressa na sua Comunicação de dezembro de 2016, de recorrer 

de forma acrescida aos instrumentos de prevenção, tais como as reuniões organizadas, as 

orientações de execução, os grupos de peritos e as redes especializadas, como a rede 

SOLVIT, bem como de apoiar o reforço das capacidades nos Estados-Membros, a fim de 

fazer cumprir o Direito da UE; insta a Comissão a utilizar este tipo de instrumentos, no 

respeito máximo do princípio de uma administração boa e eficaz, tal como estabelecido 

pelo artigo 298.º do TFUE e pelo artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia; convida a Comissão a recorrer ao artigo 197.º do TFUE para executar esta 
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política renovada de aplicação, em plena parceria com os Estados-Membros e as demais 

instituições europeias; insta a Comissão e o Conselho a aplicarem na íntegra o acordo 

interinstitucional de 2016, sobre «Legislar melhor»1, bem como a Declaração Política 

Conjunta, de 2011, sobre os documentos explicativos2; 

 

14. Recomenda que sejam estabelecidos procedimentos acelerados menos morosos que se 

apliquem aos casos de possível violação do Direito da UE considerados urgentes e em que 

a Comissão possa ter de agir com celeridade;  

 

15. Salienta a importância de salvaguardar a integridade da ordem jurídica da UE, que inclui a 

legislação primária e secundária, bem como os instrumentos não vinculativos; solicita, por 

conseguinte, a adoção atempada das iniciativas legislativas e não legislativas necessárias 

para tornar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais uma realidade para os cidadãos; salienta 

que, tal como reconhecido tanto pela Comissão como pelo Parlamento, a adoção oportuna 

de iniciativas legislativas e não legislativas constitui uma necessidade; 

 

16. Observa que, de acordo com o inquérito Eurobarómetro Standard 86, a livre circulação 

dos cidadãos da UE, que podem viver, trabalhar, estudar e fazer negócios em qualquer 

país da UE, é a conquista mais positiva da UE, e salienta que a maioria dos cidadãos 

europeus é favorável a uma política comum da UE em domínios como a defesa, a 

migração e o terrorismo; recorda que, para serem bem-sucedidas, é fundamental que estas 

políticas sejam aplicadas atempadamente e de modo uniforme em todos os 

Estados-Membros; regista com preocupação o facto de certos Estados-Membros estarem a 

desrespeitar as suas obrigações em matéria de asilo e migração, em especial no que diz 

respeito à relocalização de requerentes de asilo e de imigrantes; sublinha que a falta de 

solidariedade entre os Estados-Membros em matéria de asilo e migração constitui um 

problema que deve ser resolvido de tal forma que os Estados-Membros cumpram as suas 

obrigações; 

 

17. Toma nota do trabalho proactivo realizado pela Comissão em matéria de aplicação do 

Direito da UE no âmbito do pacote «Legislar Melhor» e do apoio prestado aos 

Estados-Membros através dos planos de execução das novas diretivas; salienta, no 

entanto, que os Estados-Membros devem cumprir a obrigação que lhes incumbe de aplicar 

as regras adotadas em conjunto e evitar a prática da sobrerregulamentação aquando da 

aplicação do Direito da UE, a fim de evitar que se instale junto dos cidadãos um 

sentimento de confusão relativamente à distinção entre direito europeu e direito nacional e 

que fiquem com a impressão de que a UE legisla de forma exagerada; 

 

18. Lamenta as deficiências da abordagem seguida pela Comissão em matéria de bem-estar 

dos animais, ignorando as graves incoerências apontadas por um grande número de 

cidadãos que exerceram o seu direito de apresentar petições; reitera o seu apelo no sentido 

de lançar uma nova estratégia a nível da UE para colmatar as lacunas existentes e 

assegurar uma proteção integral e efetiva do bem-estar animal através de um quadro 

legislativo claro e completo que preencha na íntegra os requisitos estabelecidos pelo 

artigo 13.º do TFUE; 

 

                                                 
1 JO L 123 de 2.5.2016, p. 1. 
2 JO C 369 de 17.12.2011, p. 14. 
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19. Solicita à Comissão que analise exaustivamente as petições relacionadas com as 

diferenças de qualidade dos produtos alimentares de uma mesma marca nos diferentes 

Estados-Membros; insta a Comissão a pôr cobro às práticas desleais e a assegurar que 

todos os consumidores são tratados de forma equitativa;  

 

20. Lamenta o facto de, em alguns Estados-Membros, o direito à saúde estar a ser prejudicado 

por insuficiências significativas que continuam a afetar a implementação e execução da 

legislação ambiental da UE, nomeadamente no que toca à conformidade com os 

valores-limite da qualidade do ar, à gestão dos resíduos e às infraestruturas de tratamento 

de águas residuais; 

 

21. Salienta que a discriminação com base na língua ou línguas oficiais de um 

Estado-Membro nas escolas e na administração pública dificulta a livre circulação, tal 

como prevista pelo artigo 26.º, n.º 2, do TFUE; exorta a Comissão a examinar esta 

inobservância das regras do mercado interno. 
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